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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 7 2017 

www.trosterud.osloskolen.no Tlf.: 23 17 70 76 

 

Kjære elever og foresatte i AKS 

Fra uke 9 er morgenåpent på base 1. 

Vinterferieprogrammet går i uke 8. Takk for 

tilbakemeldinger. Vi ser at mange skal delta, og vi gleder 

oss til innholdsrike dager sammen! 

Vinterferien: 

• Husk: Ski på tirsdag 
• Tilleggsaktivitet på fredag er fastelavnsris.   

 

Aktiviteter  

Musikk- og fiolingrupper (2. og 3. trinn): Fredag 10. februar 

hadde Haugerud strykeorkester åpen dag i skolens 

samlingssal. Elevene på musikk og fiolingruppene deltok med 

en konsert, og vi fikk flere nye deltagere. Velkommen med!   

Svømming med Hao og Lars Gøran.  Første gruppe har hatt 

sine 3 ganger før vinterferien. Gruppe 2 får e-post etter 

vinterferien. De starter opp fredag i uke 9. Deretter vil nye 

grupper få e-post når det er tid for oppstart. De som har 

meldt seg på innen fristen har fått plass på en gruppe. 

Jentene blir fulgt i garderoben av kvinnlige ansatte fra 

basene. Lars Gøran og Hao er livreddere og har ansvar for 

opplæring og sikkerhet i vann, samt guttegarderoben.  Alle 

som skal delta på svømming senere bør ha svømmetøy 

liggende på basen. Da kan man få en ekstra dag i 

bassenget om det er fravær på den originale gruppa. 

 

Hva skjer når? 

UKE 7 

Fordypningsuke – Kunst 

Eget program på 1., 2. og 3.-

4. trinn. Se mer på basene. 

01.03.2017 

Informasjon for elevene om 

kunstprosjekt for 3. og 4. trinn  

03.03.2017 

Oppstart svømming gruppe 2 

1. trinn. E-post kommer. 

 

Vinterferien 2017 

I uke 8 er det vinterferie, og 
AKS har åpent fra 07.30-
17.00. De som er påmeldt 
kan delta på ukas program. 
Se skolens 
hjemmeside/tidligere tilsendt 
program.  

Kan dere likevel ikke delta en 
dag dere er påmeldt? Gi 
beskjed! 
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Skiskolen er nå avsluttet. Siste gang var torsdag før 

vinterferien. Det har vært 5 turer til Trollvann og elevene har 

gitt gode tilbakemeldinger på opplegget! 

Kodekurs: To grupper har hatt kodekurs og lært å lage sitt 

eget spill! Det er ledige plasser for 4. trinn på kurs som 

begynner 28. mars og varer i 4 uker. Har du ikke meldt deg 

på ennå? Sjekk skolens hjemmeside for mer informasjon! 

Pantomimekurs: Pantomimekurs for 1. trinn starter etter påske.  

Kunstgrupper: Våren 2017 holder to lokale, profesjonelle 

billedkunstnere (Katja Høst og Liva 

Mork) kunstkurs for elever på 3. og 4. 

trinn på AKS. Tema for kurset er kunst 

utendørs og hvordan barna opplever 

Haugerud/Trosterud som sted. 

Elevene får tegne, male og bygge en fysisk modell over et 

område på Haugerud/Trosterud. De skal også lage forslag til 

kunst ute som vises i modellen. Noen av forslagene prøver vi 

ut ute i nærområdet. I løpet av kurset kommer vi til å jobbe 

både ute og inne.  

Kurset holdes i låven på Nordre Trostreud Gård når vi jobber 

innendørs. Der har vi et 33 kvadratmeter stort rom med 

arbeidsbord og sittebenker, samt utstyr og materialer til 

tegning, maling og modellbygging som barna kan utforske. I 

låven er det flere kunstnere som også har atelier. Kurs 

arrangørene henter barna på AKS og følger dem til låven, 

samt følger dem tilbake i samarbeid med AKS. Det er ca 10 

minutters gange hver vei. 

Informasjon om kurset for elevene blir gitt onsdag 1. mars. 

Deretter får elevene med seg påmeldingsskjema hjem.  

Oppstart: 15. mars - Tid: Onsdager kl. 14.00-16.00 

Brukerundersøkelse: Skriftlig kommunikasjon 

Takk for tilbakemeldingene dere gir på informasjonen vår. 

Dette er veldig nyttig for oss i arbeidet videre!  

 

 

Morgenåpent 

Fra uke 9 er morgenåpent 
flyttet til base 1. Dette gjør vi 
en gang i året for å fordele 
belastningen på basene.  

 

Kontakt oss: 

Telefonnumrene er de samme: 

Base 1: 91 78 32 47 
Base 2: 91 54 10 03 
Base 3: 95 07 27 28 

Telefonene er på i åpningstiden 

 

Med vennlig hilsen 

 

Astrid M. Johnsruud 

AKS-leder Trosterud 


